
Przedmiotowe ocenianie z techniki dla klasy IV ,V  i VI Szkoły 

Podstawowej Nr.1 im. Ludzi Pojednania w Zespole Szkół Samorządowych  

w Witnicy  

 

Nauczyciel : Agnieszka Kiezik – Jabłońska 

Podstawa prawna  

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.   

2. Podstawa programowa z techniki w Szkole Podstawowej 

3. Wewnątrzszkolne Ocenianie 

  

Pomiar osiągnięć ucznia na lekcji techniki odbywać się będzie według zasad pomiaru 

dydaktycznego za pomocą następujących narzędzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKA - Punktacja 
 

Praca wytwórcza wykonywana 
na lekcjach 

4-10x          5ptk 

Praca w grupie 2-4 x           5ptk     
Zadania domowe  2-6x            5ptk 
Praca długoterminowa  
 

2-4 x         10ptk 

Aktywność, pilność                      
i przygotowywanie się do lekcji 

2-4 x           5ptk 

Odpowiedź ustna 1-2 x           5ptk 

Kartkówka  2-4x            5ptk 
Sprawdzian 2x             10ptk 
Test  2x             20ptk 
Punkty dodatkowe  max          10ptk 



KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego 

wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Przy ocenianiu osiągnięć uczniów 

należy zwrócić uwagę na: 

- rozumienie zjawisk technicznych,  

- umiejętność wnioskowania, 

- czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów, 

- czytanie i rysowanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

- umiejętność organizacji miejsca pracy,  

- właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,  

- przestrzeganie zasad bhp,  

- dokładność i staranność wykonywania zadania. 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z techniki  wynikających                                  

z realizowanego programu nauczania : 

 

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych 

kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen.  

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 

Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, 

a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba      

o właściwą organizację miejsca pracy.  

• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 

samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto 

wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy                        

i  z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.  

• Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej 

pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Podczas wykonywania prac praktycznych 

właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku 

•Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale 

podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób,  



a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie 

zachowuje porządku.  

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane 

do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów 

osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest 

nieprzygotowany do lekcji.  

• Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, 

przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod 

uwagę:   

- aktywność podczas lekcji, 

- zaangażowanie w wykonywane zadania,   

- umiejętność pracy w grupie,   

- obowiązkowość i systematyczność,   

- udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

 

W przypadku lekcji techniki trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do 

wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy 

dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena 

powinna przede wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego 

motywację i zaangażowanie w pracę. W ocenianiu należy zwrócić uwagę na wysiłek 

włożony w wykonywanie zadania niż ostateczny efekt.  

Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. Najpełniejszy obraz 

wyników ucznia można uzyskać wówczas, gdy ocenianie będzie systematyczne i oparte na 

różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki 

ocenie mogą podlegać następujące formy pracy:   

- test,  

- sprawdzian,   

- kartkówka, 

- zadanie praktyczne,   

- zadanie domowe,   

- aktywność na lekcji,   



- odpowiedź ustna,   

- praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

 

Uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może 

uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony 

przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem).           

W ciągu okresu I i II uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeden raz bez 

podania powodu. Za nie zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje 

zero.  

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność 

kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających                         

z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych 

ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji 

wspierających jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań w tym kierunku. 

 

Ocena uczniów z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia,             

u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty. 

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, 

 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie 

pisemnej, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów 

estetycznych, 

 możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną , 

 podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego 

złożonego, 

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, 



 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej. 

 

Warunki i tryb otrzymania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z techniki.  

 

Uczeń, któremu w wyniku klasyfikacji rocznej brakuje maksymalnie 2 % do 

uzyskania pułapu procentowego na daną wyższą ocenę , ma prawo do napisania, na własną 

prośbę, pracy pisemnej obejmującej swym zakresem materiał danej klasy i dostosowanej 

poziomem wymagań do oceny , o którą uczeń się stara . Aby uzyskać ocenę , o którą ubiega 

się uczeń, musi otrzymać przynajmniej 75 % maksymalnej liczby punktów przewidywanej 

dla danej pracy. 

 
 

 


